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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№184 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №30 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 

28.02.2005г .  В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ 

 
ОТНОСНО: Освобождаване на д-р Мима Ганчева Колева от 

длъжността управител на СБДПЛ “Иван Раев”- Сопот 
ЕООД поради изтичане на тримесечното предизвестие. 

 
Общинският съвет, след като се запозна с Докладната записка на 

Христо Цолев – председател на Общински съвет, молбите на д-р Колева с 
вх. № 228 / 29.11.2004 год. и вх. № 232 / 30.11.2004 год., направените 
предложения и станалите разисквания 
 

РЕШИ: 
1. Общинският съвет освобождава д-р Мима Колева от длъжността 

управител на СБДПЛ “Иван Раев” – Сопот ЕООД без да я освобождава от 
отговорност, на основание внесени молби с вх. № 228 / 29.11.2004 год. и 
вх. № 232 / 30.11.2004 год., считано от 01.03.2005 год. 

 
2. Да бъдат изплатени на д-р Колева 
- трудовото възнаграждение за месец февруари; 
- обезщетение за не ползвания платен отпуск за 2004 год. и месеци 

януари и февруари 2005 год. 
 
3. Общински съвет – Сопот избира д-р Христина Кънева за ВРИД – 

управител до провеждане на конкурс за управител на СБДПЛ “Иван Раев” 
– Сопот ЕООД, считано от 01.03.2005 год., като и възлага да осъществи 
необходимите процедури по приключване на акредитацията. 

 
4. Общинският съвет задължава постоянната комисия 

“Административно-правни въпроси” на следващото редовно заседание да 
подготви и внесе докладна записка за провеждане на конкурс за възлагане 
на управлението на СБДПЛ “Иван Раев” – Сопот ЕООД във връзка с 
изпълнението на чл.3 ал.1 от Наредба № 9 на МЗ. 
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5. Възлага на кмета Веселин Личев да сключи договор за управление с 
д-р Кънева и определя месечно възнаграждение в размер на 280 на 100 от 
отчетната месечна брутна работна заплата в заведението. 

 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали –16 
Гласували     - 16 
“За”               -14 
“Против”      - 1 
“Въздържали се” – 1 

 
 
Председател на Об.С……………….. 

/Хр.Цолев/         
Зам.председател на Об.С……………. 

         /Г.Шльомская/ 
 

 
Зам.председател на Об.С……………...                    

           /К.Цветков/                                
Вярно с оригинала: 

/печат/  


